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RESUMO
O objetivo deste trabalho é desenvolver um estudo da possibilidade de utilização de
RCC na composição de concreto permeável, assim contribuindo para solucionar os graves
problemas de permeabilização dos centros urbanos e ainda contribuindo para o
desenvolvimento sustentável. Dessa forma o objetivo deste trabalho é apresentar a viabilidade
da implantação do concreto permeável como a utilização dos resíduos da construção civil como
agregado graúdo. Para alcançar o presente objetivo serão desenvolvidos trabalhos em
laboratório, como desenvolvimento de traço com substituição parcial de 15%, 25% e 35% do
agregado natural por agregado reciclado, assim como moldagem de corpos de prova para
ensaios de resistência a compressão, tração e permeabilidade. Baseado nos resultados que serão
encontrados, será apresentada a real viabilidade da implantação do concreto permeável como
solução para os problemas atuais. Com base em revisão bibliográfica é possível concluir que o
concreto permeável com a utilização de RCC é de extrema importância para o meio ambiente
tendo em vista que o mesmo contribuiria para sanar os problemas de enchentes e inundações
nos centros urbanos, assim como contribuiria com a correta destinação dos resíduos das
construções. Por fim, hoje em dia essa forma correta de destino dos resíduos seria uma boa
alternativa.
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